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T_,ftrtet«

jid Rotsjon i Angelstads socken i Smaland lSg en af

dessa stngor med fonster pa taket, s&daua som
do aniro sedan urminnes tider dcr finnas. Der-
inne satt bonden BOrjc mod sin hustrn. Tvcnne

Iika stora och Ilka gamla sOner om nio ars alder

stodo framfdr dcm.

Det var midsommaraftonen 1581, en vacker dag med klar

och molnfri himniel, s& att det var ljust i den lilla stugan,

der bj<Srkl6fvet var sa prydligt instucket ombring spiseln och

lyste sa grtfnt mot det hvitskurade golfvet

Mor satt med sammanknappta hander, medan gabben he-

t&nkte sig, innan han fortsatte de spOrjsmal, som han redan
stailt till sonerna.

Dessa voro storv&xta, men Ofver deras friska, barnsliga

anleten lag utbredt ett drag af ionerlig mildhet och fromhet,

pa samma gang som de lifliga morkbla Ogonen blixtrade af

frcjd, framkallad just af fadrcns fragor. De voro tvillingar,

fOdda den 1 November 1572, och liksom de till det yttre voro

hvarandra s& lika, som det cna baret det andra, sa tycktcs

de afven vara det till det hire.

»Godt, barn,» sade slutligen fadren. "Iviljen bada, men
blott en kunna vi undvara, mor och jag . . . garden behdfver

armar, nar jag och mor blifva gamla .... saledes blott enl

Men hvilkendcra af eder?»

Han lat under tystnad dgonen vandra fran den ena af

sonerna till den andra, medan modrcn i andakt samman-
knappte sina hander, liksom bad hon i den afgOrande stunden,

att Herren Gud matte vara med och lagga sin valsignelso till.

»Hvad synes dig, Jonas?" sporde slutligen fadron, "skall

du, eller skall din broder?»

»Isak!» svarade Jonas, men tararna stodo honom i figonen,

churn han log mot brodren.

nOch du, Isak?» sporde ater fadren.

»Jonas!» svarade denne.

Ater blef fadren tyst, men modrcn sSg med ctt huldrikt

leende p& de kara sonerna.

«Att en af edcr skulle bli prest, det lOftct hafva vi gifvit

Herran," sade hon, »och det ma g& i fullbordau, men det fir

som far sSger, garden behttfver armar, den ock!"

Hon afslutade meningen med en suck, som om hon
velat saga: "Gerna sage jag, om lOftet kundc fyllas pa cder

begge!»

Men ater sag fadren upp. En ny tanke hade hos honom
nppstatt att fa saken afgjord.

»Tag hit den stora boken, som master Petrus, kyrko-

hcrden, l&nat eder!»

Gossarna skyndade efter boken och framburo den till

fadren, hvilken med mycken fOrsigtighet och omvardnad lade

den pa sitt knft.

«Sla npp det der stallet," fortsatte han, «der I hafven

last om Luther och om Huss!"
Isak, som stod uarmast, biaddrade i boken, men kunde

icke finna sidan, utan sade till Jonas:

"Det var du, som fann stallet, brodcr!"

»Hm!» yttrade fadren, »var det Jonas?»
»Ja,« genmftlte Isab, »och han sade anda med detsamma:

Tftnk du broder, om jag finge lasa och bli prest, tank om jag

blcfvo det har i Angelstad!"

»Sa, hm!» mnmlade fadren, men sade for ofrigt intet.

Jonas tog latt reda pS, stallet, och p§, modrens upp-

maning npplaste han dess innehall, "att Huss var fodd i ett

bondtorp, Ilussinecz, och Luther i en dagsverkares stuga af

ler i Kisleben." Tararna stodo honom i ogonen af en inre

rOrelse, som han ej kunde betvinga, och nar han slutat, drog

han djupt efter andan samt sSg med sina klara dgon pii

modren, liksom han icke ratt vagat raota fadrens blick.

"GodtU sade denne och reste sig npp samt slog tin-"

sammans den stora boken och lade den ifran sig pi bord-

skifvan. "Godt, da ar saken klar, och vill du mor, sa tagcr

jag pilten med mig och gar till kyrkoherdenl*

»I Guds namn!» svarade modrcn och tryckte sonen i

sina armar.

Fadren tog sa sonen vid handen, och de fOljdes at till

kyrkoherden i Annestad, grannsocknen.

Isak stod lange och sag efter dem, fSrst fr&n stugudbrren

ocli sedan fran en stor sten, tills de slutligen Wrsvunno bakom
ljungen. Da gick han in och stallde sig hos modren.

»Du grundar pd Jonas?" sade hon och lade sin hand

pa hans hufvud.

Isak svarade intet, utan sprang ut, men modren htfrde,

hnra han snyftade och fOrgafves sOkte aterhalla gr&ten.

I Annestads prestgard satt master Georgius Marci eller,

s&som bdnderna kallade honom, "master Jorgen» vid sitt skrif-

bord i rummet till venster, nSr man kommit genom fOrstugu-

ISV. tnlil.-Ju.iiii. lOiij.
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dOrren. P& banken nere vid dOrren satt en ung man, hvilken

Odmjukt tycktes lyssna till byrkoherdens tal.

Nftr fader BOrje tradde Ofver trOskeln i rummet, r£ddc

der tystnad. Master JOrgeu upplaste hviskande nagot for sig

sjelf, hvarunder han betydelsefullt utstrackte handen frainfOr

sig, som om han aJldeles glOmt bort, att nagon annan an han

fanns i rummet. Men hviskningen Ofvcrgick till elt sakta

frammuralande och snart till ett kflgt upplasande fran pappcret,

som lag framfor honom pa bordet:

"Och dina gerningar med dig

till Herrans domstol fOlja.

De fjat, du tog pa lastcns stig,

ej morkret mcr skall hOlja."

»Jaha, sa ar detl» foil han emellan och slog till ytter-

mera. visso handen i bordet, hvarpa han med hojd stamma,

som om han velat med domsbasunens kraft skicka orden vidt

utOfver all jordens rund, fortsatte:

"Din vag i afgrund stupar ncr,

dor ingen hot kan goras,

der ingen nSd skall bjndas mer
och inga bflner bOras."

Ett langt utdraget hm! afslutade uppiasandet, hvarpa

kyrkoherden lntade sig tillbaka i den tunga kannstolen och

stOdde bada handema mot bordskanten. Ynglingcn vid dfirrcn

fOrblef tyst, och afven fader Borje med Jonas vid handen stod

alldeles stilla af vordnad.

Master JOrgen var kflnd sasom en synnerlig van af alia,

hvilka ville hora de manga uppmaningarna fran kyrkans man
att skicka sina barn i skola. Dct var nemligen, nar de gamla
fdrhallandena med reformationen upplostes, till en borjan ytterst

svart att fa" amnen for predikstolcn och skolan afvensoin i

allmfinhet fOr alia sysslor, der nagon lardom fordrades. Och
derfOr blcf det en uppgift fOr alia, som aiskade sitt lands fOr-

kofran och sjelfstandiga ntveckling, fran bonungen sjelf, erke-

biskopen och biskopama till den simpla Iandspresten, att npp-

mana allmogen sftnda sina sOner i skola. Erkebiskop Lars

insatte till och med i sin skolstadga en uppmaning till alia

prester att verka i denna riktning.

Det Sr natnrligt, att da, sasom i alia tidcr, manga funnos,

hvilka hvarken fOrstodo eller atlydde dessa uppmaningar, men
manga arbetade med ifver och kraft den fosteriandska nt-

vecklingeu i hander, och en bland dessa var Georgius Marci.

Han var tillika fOdd i Angelstads socken af bondforaidrar i

garden Salfveryd eller, s&soin dess nuvarande namn lyder,

Salevara, och stod i detta afseende Angclstadsbondcn BOrje

fran Hedenstorp vid BotsjOn lika nara som master Petrus

Magni, hvilken sasom hSradsprost for dagcn icke var hemma.
Georgius Marci gick fOrst in i konung Erik XIV:s skrif-

varestuga och blef under danska kriget anvfind som skepps-
skrifvare, men snart till fOIjd af sitt mankafliga vasende och

goda kufvud hofding pa ett af krigsskeppen. Hans hfig stod

dock till kyrkan, och efter ett par ar blef han prestvigd i

Skara samt utnamd till "superintendent Ofver allt ialtklcreciet».

Efter slutadt krig blef han konung Johans hofpredikant, och

qvarblef i detta embete, tills denne konung bOrjade med sina

lithurgiska svSrmerier. Da bOrjade den redlige mannen langta

bort fran hofvet. Han fick ocbs& — det var ar 1575 — det

da lediga Annostads gall, och fick det icke blott far sig utan

»for sina brflstarfvingar och efterkommande, sk lange nagon
finnes, som prestaembetet fOrestA kan, nu och till evardeliga

tider»i — saledcs till arftlig besittning inom sin siagt.

Den larde och varmhjertade mannen var tillika psalm-

sangare och har sasom sadan sammanskrifvit psalmen 403 i

gamla psalmboken, hvilken omarbetad aterfinnes i n:o 497
af den nya, Han var just sysselsatt dermed, da han afbrOts af

besOket p& helgdagsqvailen. Den unge mannen var bondeson
Hksom han sjelf och hette Petter Larsson samt hade i det

narmasto genomg&tt Kalmar skola och ville nu radfOra sig

med den larde master JOrgen om sin framtida bana, hvavt

han nu borde vanda sig.

Kyrkoherden satt lange tyst efter uppiasandet af psalm-

versen. De nedskrifna tankarna fftrde honom Jjerran bort fran

det nSrvarande, och det behdfdes tid, innan han ater kunde
styra farden tillbaka och landa pa, jorden.

»Saa,» sade han. "Master Nicolaus ar fortfarande der

vid skolan . . . Ja, ser du, Petter, flplet faller dock icke langt

fran tradet. Fadren ar och blir en Orontasslare och lismaro . . .

jag gloramer aldrig, att han var med salig konung Erik den

eftermiddagen, d& kungen sudlade sin band i det adlaste blod.

Nu skall dn se, Petter, att den herren blir biskop i Lin-

koping, ty han atnjutcr pa det hOgsta konung Johans nSd,

och sedan . . . sedan anar det mig, att sonen, den myndige

rektorn i Kalmar, snart flyttar derifran Men var ej ledsen

for det du, Petter. Gud forbjnde, att icke i Sveriges rike ett

arligt brOdstycke skulle bunna gifvas afven af andra hander

an slika . . .»

Dermed svangde kyrkoherden om pa stolen och nickade

vanligt at den tilltalade. Da* fick han Ogonen pa BOrje och

Jonas. Han sSg fOrvanad och fragande pS, dem, men steg

upp och helsade bonden valkommen samt fr&gade, hvad

han ville.

"Jo, se, det ar som sa> svarade BOrje, "att mor och jag

liksom ville lata pojken ga i skola.«

»Det viljen I, som en rfttt arlig fader och moder," sade

master JOrgen och lade bada handerna pa bondens aslar samt

sag honom i Ogonen.

»Ja, se," fortfor Bfirje, »det ar ett lOfte, som vi gifvit

i var fattigdom, att en af v5ra sOner, de aro tvillingar, barnen,

en af dem skall bli prcst, om det si ar Guds vilja.*

"Det lOftet mdnde Herren i hOjden h5ra med valbehag,

och han gifver sin vaisignelse dcrlill, ja gOr han s&, var viss

derom, fader BOrje! Ty aro vi pligtiga, sasom Salomo sager

i ordspraken, att hedra Gud af vara egodelar, s& kan man val

tunka, att vi honom ock detsamma af vara barn pligtiga aro,

sasom ock gamla erkebiskop Lars sager i sin afhandliiig om
skolorna .... SS&, pojke, hum gammal 3r du?"

"Nio Sr!» svarade Jonas.

»Och du vill bli 13rd och fOrstuiidig, men ock, barn, kom
det ihag, en gudfruktig man?»

»Ja, det vill jag!"

»Ser du, gerningarna folja en efter, och nar vi en g&ng
sta deruppe, barn, da hafva de ingen atervando!"

"Jag vill gOra sa godt jag kan,» svarade Jonas frimodigt,

»sa svarar Gud fOr resten, for det sager mor.»

«Gud vaisigne dig, pojke!" sade master Jorgen och lade

sin hand pa gossens lockiga hufvud.

«Mcn», infdll fadren och strfik sig bakom drat, "Ser I,

master JOrgen, vi hafva svart att komma nagot astad, mor
och jag, vi veta icke, hnru vi ratt skola v3nda oss i detta

arendct, och derfOr kom jag till eder.»

"Det skall jag ock saga eder,» genmilte denne. "T

kannen val Petter Larsson, han har nu snart slutat skolan i

Kalmar . . . Han skall taga Jonas med sig och hjclpa honom
till ratta till en bOrjan. Sedan ar det, Gudi Iofvadt, s& staidt,

att den som vill framSt, icke blir ohulpen. Att bOrja med
fattigdom och i ringhct, det ar den basta skolan det, fader

Borje, blott det sitter nagot har — master Jorgen slog sig

dervid pit brostet — nagot har, sen I, som brinner for det

6om ratt ar och godt och icke missvisar. Men dertill fordras

bfln och vaka, Kom ihag det, pojke . . . bed och arbeta, dct

ar det rad jag gifver dig, sa gSr det dig val bade har i tiden

och sedan. Hvem vet, pojke — tillade han leende — hvcm
vet, kanske kommer du hit on gang, nar jag ar gammal och

gra, och sitter som biskop i VcxiO, s& underligt har det gatt

forr en gang ...»

Bade fader Bfirje och Petter Larsson logo vid dessa ord.

Endast lille Jonas sag trovardigt den gode master JOrgen i

ansigtet.

»Ja, ja," fortsatte han, »hvad var val salig erkebiskop

Lars, smedsonen, nar han sprang omkring i Orebro, — hvem
kunde val tro, att han en g&ng skullo blifva Svea rikes erke-

biskop? — Sa gSr det, jaha, sa gar det!»

Inncrligt tillfredsstaild med sin vandring, Stervande fader

BOrje hem. Jonas var Ofvcrlycklig.
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Men n&r han om qv&Uen fick se brodrcns fOrgratna Ogon,

slog han armen om bans hals och sade:

»Grat icke, broder, hvem vet, kanske styrer Gud sa, att du
ock far komma i skolan, och kanske blifver da bisp fOrr an jagN

Och sa fortfor han att tala, tills brodren sjclf hjclpte

honom att bygga pa framtidens skimrande lyckobyggnad.

Sommaren fOrgick, och mot slutet af densamma skullc

Jonas med Petter Larsson antrada vandriogen till Kalmar.

Ett par qvftllar dessfOriunan kom han till modren och sade

med tararna i Ogonen:

»Moder, kanske vi aldrig se hvarandra mer i denna

verlden!"

»Barn, hvad sager du?" fragade modren bestort.

»En kan icke vcta, huru det gar,» fortsatte Jonas. »Men,
om det voro Herrans vilja, bum ginge det da med Isak?"

Modren sOkte sla bort det talet, men Jonas ville ickc

slappa henne sa latt.

»Det loftct, som I kafvea gjort,» fortsatte han, "det

skulle val dock ga i fullbordan pi nagot salt, tanker jag?"

"Ja visst," genmftlte modren.
-Sa tinker jag, att I da satten Isak uti skola!"

Det blef cj mera taladt derom, men Jonas var (ankfull

om qvallcn, sasom han ock stuudtals varit under bela den

fdrcgacndc tiden. Dc bfida fOljande dagarna forblef han ock

tyst och slutcn. Det var dock naturligt, att skilsmcssan frau

hemmet skulle gripa barnasinnet. Mer an allt annat fasle

sig djapt i hans sjai asynen af brodren, som han sag sOrja

och pa samma gang kufva sin sorg med en styrka, som man
knappt kunnat vfinta hos barnet.

Kfir dc skulle lagga sig sista qvailen, kom Isak till Jonas

och sade, i det ban med foten sparkade 10s en sten franifOr

stugudOrren:

»Vet du, Jonas, jag bar fattat andra tankar.*

»Har du?"
"Ja, jag har helt slagit ur hagen alia dumma tankar pa

skolan. Se, nar du blir biskop en gang, ftlr det Mir du nog,

efter master JOrgcn sade det, — se, da. kan dot vara bra,

alt du har en brodcr som bondc har pa Hedcnstorpet, sa

glommer du icke bort, att afven den fattige skall vara din

broder. Skall det icke bli roligt?»

"Jo, jo!»» mumladc Jonas.

Men brodrens tal, som sa tydligt tillkannagaf bans adla

sione och hans ovanliga sjelfbeherrskning, faste sig out-

planligt i hans sinne. Tanken pa den lycka, han gick till

motes, forbleknade, och ban tyckte henne blifva blott half,

da hon icke delades af brodren.

Tidigt fOljande morgon vandrade Petter Larsson eller

Petrus Laurentii, sasom det skullc beta pa latin, sedan han

blifvit on lard man, och lille Jonas bort fran Hcdeustorpct

och RotsjOu pa vag till Kalmar.

-A_irltK3tirron.

dagen gryr Ofver rastlos taflan

Och
Hell

Hell

Och

Och

qvallcn sanks Ofvcr fredlig id —
dig, du kraftfulla hjertas aflan!

dig, du man i den r&Ua strid!

Din styrka tflmmes

Pa stad och hammar
armen en gang skall blifva svag;

En kraft dock gOmmes
1 hjcrtats kammar

den skall vftxa fran dag till dag.

falliHur barmen halves! Uur pcrlor

Fran svettig panna i stoftet bar!

Var trost, du trotte, de raknatg alia,

Ej en bland tuscn fOrgatcn ar.

Om fyilda pligier

Skall hvarje droppe

FOr dig Ju tala och tyoga pa.

Som gyllne vigter

En gang dcr oppe,

Da rcdogOrelsens timmar s!a.

Och kan du rycka en bit ur trade,

Dit morkret ftirr spridt sitt ogrSsfrO;

Och vill du utsa det adlas sade

1 ljusets virar, som aldrig do - •

Du hjerta unga,

Du sinne varma,

Du sjai, der frihetens morgon grytt,

Ej blifva tunga,

Kj voro arma
De dar som komma, de dar som ilylt.

Sa vcxla dagar i idog strafvaii

FOr dem, han alskar och hoppas pa -

Hell dig, du manliga hjertas bafvan

For hem och maka, for dina sma!

Ma friden gardas

Kring er derinne!

Ma giadjen vara ej blott ett lau!

Och kraften hftrdas

I arm och sinne

Pa dig, du arbetets raskc sou!
Hbt Toir.

l£n stricl mot tarnor.

.arnslagtet (Sterna) tillhor simfaglarnas ordning. Dess

lattaste k&nnetecken aro dc langa, sabclformiga och

spetsiga vingarna och den tvaklufna stjerten, de korta,

spensliga benen och den utringade simhuden. Till fOljd af

denna kroppsbyggnad, som bland tyskar och fransman for-

vfirfvat henne namn, heder och vftrdighet af »hafssvala»

(Mcerwhwalbe, Hiron<kUe dc mer), flyger taruan latt och snabbt,

och vida mer an hon simmar. Fiskarna och de andra vatten-

djuren, af hvilka hon lefver, fangar hon genom att stOrtdyka,

det vill saga fran laften nedstOrta sig i vattnet. Dyka kan

hon ej. Henncs late ar gailt och straft. Uada kOnen aro

till utseendet lika.

Bland de atskilliga artcrna af detta fagekiagtc anmarka

vi fOljande:

1) Fisktarnan (titcnui MrumloJ, som traffas allm&nt vid

Skaudmaviens hafskuster, sparsammare vid dess insjOstrander,

men Ofvcrallt som flyttfagel. Hufvan pa henne ar svart, ofvan

ar hon bl&gra, under hvit, nabbet rOdt med svart spots.

Langden 16 turn.

2) Lilltarnan {Sterna minuttt). som traffas vid Sveriges

sOdra och sydvestra kustcr och i Tysklaud allmant.

3) SUrna Hoiufa, af tyskarna kaliad Die dumme Mcer-

schvaibe, af fransmannen Fou (d. v. s. tok, dare) och af engels-

mannen Noddy (stolle, dumhufvud).

Hon fOrcfiunes sa val i Atlantiska som Stilla hafvet,

synnerligast i det senare. Afven pa Europas kuster har hon

stundom blifvit bemarkt. Kommer ett skepp till hennes trakt,

star hon ncd derpa och later taga sig; om menniskor besOka
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ten det var l&ng vag fran forpstugan vid RotsjOn-

och till biskopsstolen. Franitiden Iiknade val till

eu bOrjan en spegelblank vattenyta, som med
lattbet borde kunna 5fverfaras, men snart gruralade

sig spegeln, vagorna reste sina hufVuden, och ja

kOgro de gingo, desto mer sjfink biskopsstolen

ned om synranden.

Redan medan Jonas vandrade vftgen frara vid Peters
sida, borjade ban finna, att han borde vara nojd, om ban
kunde fa Angelst&ds gall, och nar de hnnnit genom stads-

porten till Kalmar, s& hade han fnllt klart far sig, att om
han hnnnit si langt som Peter Larsson, sit skalle ban visst

i'eke knnna hinna langre.

Det var de upplysningar och goda rad, hvilka Poter

Larsson lemnat, som astadkommit deuna, visserligen ganska
helsosamma, begransning och ftirminskning af barnasinnets allt-

f6r yppiga drOmmar.
Och verkligheten, hvilken fullkomligt Ofverensstamde med

Peters beskrifhing, fulJbordade hvad denne begynt. SjeHva

det yttre intryckct af den med vallar, grafvar och murar om-
gifna staden, de manga husen, som stodo i langa rader med
sina gaflar utat gatorna, den lifliga rflrelsen pa dessa af

de manga menniskorna, skeppen i hamnen oeh framfOr allt

vid sidan af staden det gamla, praktiga slottet, hvarp& sH val

Gnstaf Wasa som Erik XIV och Johan III nedlagt s£ stora

kostuader, — . redan intrycket af allt detta var sadant, att

Jonas tyckte sig krympa tillsammans till ett intet och knappast

visste, hnru han skulle kunna taga sig fram i sin ringhet och

hjelplOshet bland all denna storhet.

Anna v&rrc blef det-, nar han val kommit in i skolan.

Den myndige rektorn Nicolaus Petri och hans medbjelpare,

hvilka alia npptradde i hela den barnasinnet Ofvervaldigande

tyngden af medveten Ofverlagsenhet, — alia dessa syntes ho-

nom minst lika hOga som den vdrdige kyrkoherden, master

JOrgen i Angelstad, fast ingen hade denna varma i blicken,

som han. Det var icke nog med, att biskopsstolen, som der

hcrama i Hedcnstorpct stod sa klar for honom, sparlOst

sjunkit undan bans blick, han betogs af en kiinsla, som om
han varit fardig att drunkna.

"Kom till mig, nar det &r nagot, som du oj kan reda

dig med«, yttrade Peter Larsson, sedan han fOIjt Jonas till

master Nicolaus Petri och f3tt honom inskrifven i skolans

nedersta krets, "kom till mig, men det tror jag, att du snart

kommer ifran abeboks-djeknarne.*

Det var and! ett hopp och en trflst for den hapne
gossen, som bande sig belt frammande och Ofvergifven och

aldrig nagonsin sa lifligt som nn flnskat, att han haft sin

broder vid sidan. Tank om de gemensamt fltt vandra den

modosamma stigen i skolan! Hum skulle de icke hafva kun-

nat hjelpa och styrka hvarandra, burn skulle icke allt, som
nu syntes sa svart och omojligt, da hafva blifvit latt och

lustigt!

Men Isak gick der hemma, han, och trodde, att Jonas

nu som bast lade grunden till sin blifvande herrlighet som
biskop. Ja, hvad han visste litet af verlden! Likvisst var

det icke stort v&rdt att sucka och grata, skulle det blifva

nagot af och ville han icke komma hem med skam och nesa,

sa maste ban taga uti med kraft.

»Jag vill gOra sd godt jag kan!" sade han far sig sjelf,

och med denna tanke somnadc han fdrsta qvailen.

I drOmmcn sag han den valmenande och allvarlige master

JOrgen, som hojando handen upprepade sina ord om gernin-

garne, som folja menniskan cftcr genom tiden i cvigheten,

och han sag sin fader och niodcr med Isak fOrsankta i b&n.

Och drOmmen liksom sOmnen starkte honom. Nar han vak-

nade om morgonen, grep han sig an vida modigare, ftn han

kunnat ffirest&lla sig.

Den tiden skulle man vara i skolan klockan fem om
morgonen, vinter och sommar lika. Lasningen fortsattes d§.

till klockan slagit 8, da det blef en timmes lof, hvarefter

lastes en timme fran 9 till 10. Mellan 10 och 12 var mid-

flagslof, hvarefter man arbetade i skolan fran 12 till 5 pa
eftermiddagen, da hvar och en fick g£ till sitt herberge.

Skolan hade fyra klasser eller kretsar, sasom de d& kallades,

och- den fdrsta af dessa utgjordes af »de smadrangar, hvilka

minst kunna, eller ock nu fOrst skola begynna p& att lftsa*.

I denna klass kom Jonas, men hans goda hufvud, hans

miiine och framfOr allt hans allvarliga, pa en gang milda och
kraftiga vasendc gjordc, att han, sasom Peter Larsson fOre-

spadde, snart fOrflyttades till andra klassen. Hvarje dag »sattes

en glossa», d. v. s. lararen utsade tvS, eller tre latinska ord

med deras .betydelse pa svenska, hvilka ord skulle af gossarne

inlaras, och om qvailen, innan de fingo ga hem, skulle de

redogfira for dem. Nagon gang uppgafs af lararen en vers

Sv. Faro.-jQH*ii. 187&.
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ellcr sentens, som man likaledes skulle redogora for oin

aftouen, innan skolan slutade. Den forsta sentens, som Jonas

tick att Iara sig och som Ufligt fastade sig i hans minne var

donna:

» Oujusvis Iwminis est errare : nuUtus, nisi insipientis, perse-

verare in errors (Hvarje menniska kan fela, men endast dfiren

framhardar i sitt fel).»

Denna ofniug, liksom i allmanhet hvad som genomgicks

den ena dagen, skulle repeteras sedan, icke on utan Here

ganger, »pa det att de icke skulle bortglOmma det ena, medan
de larde det andra* — sasom erkebiskop Lars foreskrifvit

i sin skolstadga.

Nu ville det sig emellertid sa, att huru mycket an Jonas

bemddat sig att inskarpa de latinska orden i minnet, si svek

detta honom. Han kande morgonen derefter, det var fram-

. emot julen, icke paminna sig nagra af de frammande orden.

Han betogs af angslan, icke s& mycket derfOr, att minnet

svek honom, som derfOr, att lararen skulle fOrlora sin goda
tankc om honom. Och lararen i den fOrsta klassen var en

fdr gossarne synnerligt kar man, som framfOr andra omfattat

Jonas med stor ynnest.

Han upprepade, under det ban gick gatan fram, orden:

c-ujwvis hominis, ayttsvis hominis,- tills ban slutligen icke hade
tanke for nagot annat, och allt narmare ban kom skolan,

allt snabbare, meu ocksa allt nieningslOsare upprepade tungan
do olyckliga orden.

Det var klart mansken, sit att man godt kunde bade se

och blifva sedd. Men stackars Jonas sag ingen, utom den
gode lararens vrede, nar han ej skulle kunna: cti/usvis hominis.

Han bade kommit till sista hornet pa gatan och skulle just

vika om detta for att komma till skolan, da ban fran mot-
satta sidan af tvargatan horde sitt namn ropas. Det var

Peter Larsson, som kom fran motsatta hallet och afvenledes

stod i begrepp att vifea in pa samma till skolan ledando

tvargata. .

Nu fick Jooas lif. Peter Larsson skulle kunna hjelpa

honom. Och med ctt leende sprang ban till for att skynda
Ofvcr till Peter. Men olyckan ville, att den strange och
lattretligc master Magnus Lunonis, vanligen kallad "master
Masse-, i samma Ogonblick kom fram bakom hornet, sa att

Jonas, utan att kunna bejda sig, sprang emot honom, och
som det var nagot halt, sa blef fOljdcn den, att master Masse
foil omknll.

Han skadade sig dock icke, utan var snart Ster pa
benen, men fick knappt Ogonen pa den angestfulle Jonas,
fOrr an ban gaf honom en orfil, sa att ban foil ofver ftada.

»Du bekOfvor upptuktelse, asinus (asna), och det skall

dn fa . . . jag skall taga dig om hand, jag! . . .» Med dessa
ord gick master Masse. Men Peter Larsson, som asctt allt,

och icke kunnat Sterhalla lOjet vid Ssynen af den bofangdt
roliga sammanstOtningcn, kom fram till Jonas.

»Nu vore det vai», sade han, »om da kunde taga ett lika

lustigt bopp Ofver andra kretsen; ty det skall jag saga dig,

alt det der bockahoppet, som jag trotsar nagon att kunna
gdra cfter, det glOmmer icke Masse l&tt.»

Jonas forklarade, huru allt kom sig, men det gjorde icke

saken battre. Yfil bjelpte honom Peter till ratta med den
latinska scntensen, men att hjelpa honom till ratta med master
Masse, till hvilkens klass nu Jonas skulle flytta, det kunde
han icko, och det kunde ingen. »Se, det fir nog menskligt

att felan, sade han, »men om nagon persevemt in enore, sS

ar det Masse.

»

Sa var det ock. Jonas fick i fullt matt erfara sanningen
af Peters u^go.

Det var p& den tiden vanligt, att skolgossarne en&kildt

uppassade lararne, och nar Jonas kom i andra klassen, fick

han den stora profningen sig ffirelagd att blifva master Masses
fanmhes (tjenare). Nagot som synnerligen lag den strange

mannon om hjertat var en Hten bok om fina seder af Erasmus
Rotcrodamus.

"Det ar en gyllene bok!- plagode han saga, och alltid

glanste hans Oga, nar han fick se den lilla pergamentsboken,

vid sidan af bvilken ett stort ris alltid lag till hands.

Bokens fullstandiga titel var: Erasmi lloterodami gyllene

bok om ungdomens skick och seder*), och den var fOreskrif-

ven att lasas i tredje och ijerde klasserna. Den innehOll en

mangd fOreskrifter om s&ttet att vara och fOra sig vid alia

tillfailen och kunde vara af nytta i en tid, da sederna i all-

manhet voro raa, belst som alia de, hvilka gingo i skolan, i

mer eller mindre mSn kommo i beroring med de hOgre app-

satte, vare sig sasom larare for deras barn eller sedan vid

skolorna eller sasom pastorer i fiirsamlingarne.

FOr Jonas var denna master Masses svaga sida icke utan

sin nytta, ehuru riset, och for Ofrigfc hvilket tillhygge som
heist, ty dermed var ej sa noga, i master Masses ogon egde

en allt far stor betydelse. sasom bandtlangare at den gyllene

boken. Jonas kunde knappast gflra en atbOrd, s.om icke bade

till foljd fOrst upplftsandet af en regel ur den gyllene boken

och sedan nagra dugtiga rapp af riset.

En aflion, nar Jonas kom till sin upptuktare, hade denne

den gyllene boken i handen och laste derur for sig sjelf

med hog rOst:

»Siquidem tenera corpuscula plantulis &wiilia sunt qua
quamcuntpie speciem furca funiculove de jlex-eris, ita ere&cunt et

indurescunt

.

. .**) Jasa, du kommer andteligen . . . Drag undan
kistan der.»

Det stod en stor kista framfor det ena fbnstret, och

Jonas skyndade att fatta i jernbandtaget p& ena sidan. Men
.kistan var tung, och han maste taga i af alia krafter, hvar-

vid halsen bOjdes ned och skuldrorna drogos npp&t, sasom

fallet ar, nar man sdker lyfta nagot tungt

»Tag i, pojke!» rot master Masse, och Jonas spftnde p&
af alia krafter, men det bjelpte icke.

nlnfiectere termem*, hordes lararens harda stamma, vrt

adducere scadulas figritiam aruit! . . .***) Du &r lat, pojke!"

Jonas ratade ut sig si godt han kunde och tog ett

djupt andetag, men da foljde en -ny regel:

m Itesupinare c&rptis fatus indicium est! . . . Molliter . . . skall

det d& aldrig bli folk af dig? . . . Mottiter, sager jag, violUUr

erectum decet! . . . f) Jag skall lara dig molliter, jag!»

Och med dessa ord kastades den gyllene boken p& bordet,

ock riset svangdes om den stackars Jonas, sa att han visste

icke hvart han skulle vanda sig eller huru han skulle bete sig.

Emellertid slapp ban for den gangen ifran saken, ty

master Nicolaus intradde, och da fick Jonas en spark, s& att

han fortare an han ville kom utanfor dorrcn.

Salunda fortgick det ett ar ooh. blef varre, snarare an

battre. Men Jonas sdkte dock gdra sitt basta, i hopp att

han snart skulle komma i tredje klassen och slippa denna

larare. Synnerligen tomt tyckte han att det blef, nar Peter

Larsson lemnade skolan. Da vaknade ater lifiigare an na-

gonsin tankarne pa bemmet och pa brodern, och han bOrjado

till och med frSga sig sjelf, om det icke vore battre att lemna

allt detta, som syntes alldeles oofvervinnerligt.

D3, kunde ock Isak fa sin karaste onskau uppfylld.

Men skammen att af frnktan for svarighetema gifva vika var

storre, an att ban kunde ofvervinna denna kansla. Det skulle

blifva foraidrarnas sorg, och fOr det priset ville han dock icke

hvarken kopa sig sjelf fri eller &t brodern uppfyllelsen af

bans karaste 6nskan. Nej, ban ville fortfarande gOra det

basta ban kunde.

Men allt svarare blef master Magnus Lnnonis. Det var,

som om han fOresatt sig att gflra lifvet sa svart som mojligt

ftir Jonas och riktigt betaga honom lusten for skola och stu-

dier. Den gyllene boken var liksom ett medusahufvud, som
fdrstenade och dfidade i stailct att gifva lardomar for ett be-

*) Era$mi JioUrodami liber aureus de civililaU morutn puerilium,
**) De spada lemmarna aro liksom de unga plantvma, hvilka vaxa allt cfter som du med en gaffel bojer dem ork fOrblilVa
* !*) Att bflja halsen och uppdraga axlarna angif^er lattja.

t) Att halla kroppen mattligt uppratt ar hOwiskt.
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haghgt ocli angcnamt samlif. Si forviindt till&mpade master

Masse de gylleue reglorna, Dct hade dock gatt for sig, om
det stannat dervid, men den strange mannen- visadc vid Here

tillfallcn ett sinnelag, som adagalade brist pa det fOruamsta

vilkoret att uppfylla en lftrares kail, — nemligen karlek. Det
lag nagot riktigt hjertlOst i bans salt att behandla sina lar-

jungar och foretrftdesvis dem, hvilka p& nagot salt rakat att

fOrarga honom, sasom fallct var med Jonas.

Benncs kamrater bade emellertid ickc bans langmodiga

ocb talsamroa sinnelag. De passade en gang pa tillfalle och

kaslade den gylleue boken i spiseln saint bundo ihop risct i

form af on kraus, hvilken lades rundt omkring. Om qvftllen

skulle master Masse komma hem och fa lela en stund efter

sin gyllcnc bok, och da skulle de passa pa ocb sc genom
fGnstren, luiiu bans vrede skulle komma i svallning. Dct

gick emellertid icke alldcles efter utrakniug.

Jonas kom fore master Masse och skulle, sasom honom
alagdt var, elda. Kamraterna dcrulanl'Or sago i detsamma den

strange master Masse komma hemtagande. De bultade till

elt tag pa fOnstret f&r att varna Jonas, hvilken likval ickc

var invigd i bemligheten, och sa voro de som bortblasta.

Men Magnus Lnnonis hade markt dem langt innan de markte
honom, ocb ban blef genast makta vrcd samt paskyndade

sina steg.

Jonas sag bade till sin ffirvaning och fdrskrfickelse, hvad
som var gjordt, men han kunde icke tanka sig en sadan

djerfhet begangon af siaa kamrater, ntan troddc i fdrstone, att

det var nagot besynnerligt infall af master Masse sjelf, eburu

han dock icke kunde blifva klok pa, hvad det skulle bctyda.

Han stod med kanderaa stfldda mot sina knan framlutad

och betraktade det tillamnade balet, da plotsligen en jernhSrd

hand fattade honom om halscn och slog honom i golfvet, sa

att ban var nSra att fOrlora sansuingen.

Dct var Magnus Lunonis, som sniugit sig in och vid asy-

ncn af sina alsklingar rakat i fullkomligt raseri. Hans ogon

biauktc vid eldskenet och hela bans kropp skalfde.

»Man skall halla passlig skolenapst*, frammumlade han,

"sa sager erkebiskop I.ars, passlig skolenapst, ocb ickc tillSta

for mycket sjelfsvald . . . ja, jag skall en gang bita hufvudet

af din frackhet ...»

'•Strange herr Magnus*, stammade Jonas nnder tarar,

»jag ar icke skyldig till detta.»

»Talar du din bund, ulan att vara tilltalad . . . Intvrpellare

loquentciit est , . . ja du skall napsas en gang, sa du minues det.»

Och denned borjado ban sin vanliga upptuklelse, men
deuna gang pa ett sa bjortlOst och upprdrandc salt, att det

trotsar all beskrifniug. AHdeles sauslOs kastades slutligen den
arme gosscn utanfdr. dorren, som stangdes bakom honom.

JMLa-niiorcloiiiexi. i IVXilra.no.

,—/en heligc Ambrosius

^-^Han slungar kyrkans hot

Mot kejsar Tlieodosius,

Som faller till bans fot

At kyrkan gaf ban stampel

I mitra, gyllne skrud,

Hau viger Bacchus tempcl

At kristendomens gud.

Och kruinma biskopsstafven

Blef i hans hand en makl,

Som bojdo kejsar-glafven

Och lyste den i akt.

Och det var sankt Ambrosius,

Han tvang vid hymners ljud

Sjelf kejsar Tlieodosius

Att lyda kyrkans bud.

Der bor i bcrget fangen,

En jatlc i Mont Blanc.

Han hatar belga sangen

Och vigda klockors klaug.

Ett snofjeir lyftar jattcn

Ifran sin hjessa vrcd

Och slungar det mot siattcn

Pa sankt Ambrosius ncd.

Ambrosius, patriarkeu,

Lag redan i sin graf,

Men stOter nu i raarken

Sin krumma biskopsstaf.

Han stiger npp att kalla

Kring altarbordets ruud,

De dSda helgou alia

Ur griftehvalfvens grund.

Upp, upp ur grafvens kamrar!

Hvad jattesymbolik,

Att helga sangen hamrar

Dct frasna till mnsik.

KOrr'n natten ar forliden

Skall verket vara gjordt,

Sankt Bernhard under tideu

Star vakt vid fjellets port.

An lagges sista banden
Vid detta Herrans hus —
D& remnar himlaranden

F5r morgonsolens ljus.

Att ga omkring och spoka

Ar ingen kristlig dygd,

Och alia hclgon s&ka

I nischcrna elt skygd.
Karl WetUrlioir.

',•*<

I^ecliiiing-ai* oeli clroiiimajr.
Af — a- —tx.

IfrviliX ocli blommui

,ytta ska' man gOra, barn-, sade faster Stina. »Se

du efter din spinnrock och dioa barn, och lat bli att

sjuiiga och qvintilera nar du vankar omkriug i hus-

hallet. Jaha, blomraor i fOnsterna, kantanka! Stoppa du

mannens och barncnas strumpor ocb kasta inte bort lid med
att skOta det der skrapet: Ja, for gu', star der icke till och
med nagra visbOcker brcdvid psalmbokcn pa bradet. Ja, ja,

jag tanktc val att sa skulle ga nar bror min gifte sig med
en stadssnartal Jag var fast der jag var, och slapp inte hit;

men nog kunde jag val gissa alt hfir skulle ga hals ofver

hufvud. Ah ja, och ftppoltrad vid gardesbornet sen! na, det

ma sa vara, ty frukten kan man vftl salja och fa pengarf&r;

men se hur dct tradet ser ut — fullt med blomknoppar! Jo

sa gar det till, bara grannlat och flard Ofverallt. Nekej> ahnat

regemente skall bar bli.» .

Och faster Stina tog hushallct om band och allt gick sa

visliga, och bockema, ur hvilka den unga bustrun ibland om
sOudagsaftnarna last for sin man, om den gamlc knekten och

andra vackra visor, do lago nu i en knut och refvos blad

efter blad ulur, och anvandes till nyst-bottnar-, och sa kommo

a-

i

._>;
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Frln Castellamare, med dess bamn lifligare an Keapcls, fort-

satta vi vSgen i vagn, och den tvl timmars fard, som nu lftngs

bergsluttiiingarna ntmed Golfcns sodra slrand f6r oss fram

till Sorrento, fir en af de skonaste, kanske den skdnaste, som
dcssa fortrollande nejder bjuda oss. Bortoro en stiindigt vex-

lande forgrund trader Capri allt narmarc och narmarc, och

bakom oss rcsor sig Vesuvius allt iner ocli mcr majest&tisk

ju mcr vi aflagsna oss. Den latta nordvestbrisen »mistra!en»

kommcr regelbundet att under dagens hetaste timmar bringa

sin svalka. VildskOna bllvagar locka oss in i bergsklyftor,

som folklron gOr till ett bemvist for troll och gastar. For
var inbillningskraft taga de den antika gudasagans gestalter.

Spelandc pi rOr, dansa behornade fauner omkring pi bock-

folter, och hade icke en engelsman pi en Isna i tid Iterkallat

oss till samtiden och verkligheten, liade vi kanske innan kort

varit mcd midt i dansen.

Sorrento, en Hten stad af hotelier, &r byggd utmed en
afsats i ett i hafvct lodratt stnpande berg, som vid marinan

lemuar endast en smal strandbradd af sand at fiskarenas bltar.

Ben italienska sfingcn bar ett arorikt minne fast vid

Sorrentos orangelundar; bar foddes nemligen Torqvato Tasso

och undan stormfulla tider hade han fifvcn bar stSmt mOte
med sin sanggudiuna. Till en del under vistelsen i dessa

nejder var det ftfvcn som sorgespelet Torqvato Tasso diktades

af dcnsamme som sjOng:

"Kcnnst Du das Land, wo die Citrouen gluh'n!"

Kmi-1 WetterUoff,

BcrattcTse af C. G©org Starbftolc.

nr.

Gctvnlitnron-

ar Jonas Iter kom till sans, lag han pi den kalla

garden utanfor master Magnus Lmionis dflrr. Han
restc sig sakta npp och sag sig omkring. Kroppen

var liksom rldbrakad, han kundc knappt rora sig. I samma
man som miunet vaknade och han blcf i stSnd att ofverskada

gardagens hftndelsor, fattades han afven i sjalen af ett miss-

mod, som grausade till fdrtviflan. Och ingen fanns, till hvilken

han kunde fly, ingen som kunde gifva honom ett godt rid.

Ett stod klart for honom. Han maste bort, iSngt bort,

ja si llngt, att han kundc gtfmina sig for alia, alia.

Och si sokle han sig i nattens mtirkcr, sa godt han
kande, ut ur master Masses gird. Det smartade honom i

hvarje led, men ban kande knappt den kroppsliga smartau

ffir den sorg, som rufvade i sjalen. Det var si miirkt, si

mOrkt, och han vagade knappt tanka pi de kara der borta

i fjerran bakoin skogarna och bergen, hvilka nu sofvo sin

lugna sOmn och kanske sago honom i drttmmen str&fva upp-

fOr trappstegen till biskopsstolen.

Nar han kom utom staden, satte han sig pi en sten och

bOrjadc grlta. Dot lattade honom nagot och ban lortsattc

sin vandring utan att vela, hvart det bar. I den grla mor-
gonskyinningen sag ban ett stycke bort, vid skogskanten den
bvita rOken fran en liten stuga, och dit riktade han sina fjftt.

Folket derinne var vanligt och bjod gossen deltaga i morgon-

varden. Han gjordc det nastan utan att vcta deraf, si lifligt

drogos hans tankar bort i fjerran till fader och moder, hvilka

vSl ocksa nu mcd Isak redde sig att bOrja dagens arbete.

Af det goda folket fick han veta, hvart viigen bar, och

nftr han hade gatt ett stycke till, sig han HOrby kyrka. Han
gick hela dagen liksom i en drOm utan att kunna klart gora

sig reda ffir hvad han ville, eller huru den plbegynta van-

dringen skulle sluta. Vftgcn bar icke hemlt, men han vandrade

den anda, och litet emellan satte han sig invid vagkanten

och grat.

»Hvarfor sitter dn och grater, partnt?0?» horde ban dl
en straf rest frlga.

Det var prostcn BjOrn i Arby, som var stadd pi hem-
fard frln Kalmar till sin kyrka. Det var en makta rile och

myndig man, storvaxt och stltlig i alia afseenden. Jonas

visste icke ratt, hvad han skulle svara, men han steg upp och

tog af sig mOssan.

"Flfftng ga larer mycket ondt, pojkc*, sade den myndige

presten. »-Hvad bar du for dig, kan du nlgot?»
-Ja. nagotf, menado Jonas.

»Hvarifrln kommer du och hvad heter du?*
Jonas besvarade dcssa frlgor och tillade:

»Jag dugcr cj att gl i skola, men hvad det nu skall

blifva af mig, det vet jag icke!"

»HOr pi, Jonas », sade prostcn eftcr en stunds besin-

ning, »jag behOfvcr en getvaktare, vill du Itaga dig tjenstcii,

s^ satt dig upp bar bakom mig pa hastryggen, mcn», bar

hOjde han varnande fingrct, »trogcn och iirlig skall du vara,

pojko!»

Ja, dertill var ej mycket mera att saga, an att tacka och

taga cmot, och sa red Jonas bakom prosten BjOrn trygg till

Arby kyrka.

Dagen derp& var han vedcrbSrligcn anstaild sasom prostens

getvaktare. Dot foil sig till en borjan icke s& latt, men nftr

vSren kom och solcn kysstc lif i skog och mark och larkorna

sjdngo i skyn, s& blef allt buttre. Det var, som den tunga,

kalla vintern tinat upp i gossens hjerta pi samma g&ng, som
den fOrsvann fr&n marken, och nftr den smaita drifvan rami

bort i porlande bftckar, si runno gossens tSrar i kapp med
dem, och alltsS. blef det ljufvare och lattare inom houom och

han kunde med mera lugn Ofvertftnka bSde det fOrflutna och

ft-amtiden.

Ja, det var bast som det var. Det blef sluttanken pa
alia hans funderingar. Hftr i Arby skulle ingen hitta honom,
han var som dOd fOr verlden, och nu skulle Isak, da han

icke mera hordes af, komma i 6kola, och han skulle nog gora

sin sak battre och kunna bringa de gamles lOfto i fullbordan.

Nftr da Isak var riktigt i farten och aren hade gatt, d& ville

Jonas vandra hemat igen och blifva faderns hjelp vid g§rdeus

skdtsel. Delta var sjelfva kfirnpunktcn i alia hans tankar,

medan han satt pi tufvan i skogen bland sina getter och

larkorna sjongo i skyn.

Men han var dock fortfarande skygg ocli undvek gerna

gSrdsfolkct. Om natterna iSg han bland sina getter i get-

stallct, som var bclftget under vestra gafveln af sjelfva kyrkan.

Proiten BjOrn sSg han nftstan aldrig till, och nar det stundom

hande, si brukade prosten alftid frlga:

"Hafva getterna trdttnat vid dig an?« och dervid log han

pa ett eget satt.

Dock lat han sin getvaktare vara far sig sjclf, som han

ville, liksom om han forstatt, att den strid, som ntkampades

inom honom, behofde tid.

Sa fOrfltito tvennc ar, och man befann sig pa sommaren
1585. Det var fyra ar efter den midsommaren, da Jonas vid

sin faders hand vandrade till master JOrgen i Annestad.

Jonas hade nu blifvit lugnare till sinnes och fOrsonat sig

med sitt ode sanit borjade till och med tanka pa den dag,

dl han skulle vanda hemat. Ty nu borde vai dock det hafva

gatt i fullbordan, som utgjort bans hemliga bide sorg och

gladje, det nemligen att brodcrn Isak hade fltt komma i skola

och icke langrc behOfdo sdrja ofver att vara den mindrc

lyckligc.

Der han satt i skogen hade han utsigt ofver landsvftgen,

som slingrade sig fram genom Ikrar och Sngar, omkransade
af lefskog och vattnade af den lilla an, hvilken mellan Wox-
torps och Hagby kyrkor utgjuter sitt vatten i OstersjOn. Det

~
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var ett stycke lidet pa eftermiddagen, sa alt solen bSrjade

vanda sig mot Tester. Rundt omkring betadc gctterna i skogs-

backen, och killingarne hoppade och gjorde tusende lustiga

krumsprang.

Som ban da satt och t&nkte sina Tanliga tankar, sag hau

lSngst bort tTenne vandrare komma landsvagen frain norr

ifran. Han fastade sig i bGrjan ej mycket (torrid, men nar

en stnnd gatt och de kommit narmare, flog ban upp och satte

bandcn for figonen. En purpurrodnad fifvcrflog den solbranda

kinden och hau darrade som ett asplOf i bela kroppen. Men
hau kunde icke taga bort blicken fr&n vandrarne.

Ben ene Tar en lang och mager man, kliidd i en

ling, svart rock, den andre Tar en gosse ungefar af bans

cgen liingd. Nu skymdes de bort af en skogsdnnge, nn
syntes de igen. De togo af pa vagen Sfvcr angen, de

amnade sig tydligen till

Arby prestgard. Nar ban

icke Tidare kunde se dem,

foil ban ned pa jorden och

gr&t. Sa blcf ban Hinge

liggande, men nar ban na-

got hemtat sig, knappto

ban tillsammans sina bin-

der och bad, sasom bans

modcr I&rt honom att

bedja.

• Nagot lugnare, satte ban

sig derefter pa en sten,

tills 6olen bdrjade dala i

Tester, da det blef tid for

honom att fora hem sina

getter. Men det Tar, som
om ban denna qTall haft

tyngre fetter an Tanligt.

Han ville icke gerna lemna

skogen, och kinden var

Omsom hvit, 5msom rfid,

allt under det flgonen

stodo fhlla af tarar. Till

slut, nar han icke kunde

dr6ja langre, bOrjade han

sin vandring hemat. Men
afven den tillkannagaf en

obeslutsamhet och en tve-

kan, som han sakert sjelf

icke sknllc kunnat fOr-

klara. An bar det af sa

fort, som om det g&llt att

traffa en kar Tan, an gick

han sa l&ngsamt, som om
han plOtsligt besinnat, att

han icke i Tida verlden

hade nfigon Tan, an stod

han alldeles stilla.

Till slut kom han dock
andtligen hem, dref in sina

getter under kyrkomuren
och ville sjelf brypa efter. Mon da hordes prosten Bjorns

stamma ropa honom, och ban sag upp.

Der stodo de tva Tandrarne Tid prostens sida. Den one

var Peter Larsson, den andre Tar — hans broder Isak.

Denne sprang fram fo"r att helsa sin broder, men Jonas
drog sig skygg tillbaka.

»Se sa, Jonas», sade da prestcn, "tag ditt fOrnuft till

fanga, gosse. Mig synes. att nu din prOfvotid vill taga en

anda. Din broder gar i WexiO skola, och nu skall du ffllja

honom och din gamlc van Petrus Laurentii dit!»

Den strafrc prosten var sjelf njrd och gick bort nedat

prostgarden.

Det var som prosten sade. Foraidrarne hade f5r att

fullborda sitt lflfte, d& de efter lang vfintan antogo Jonas

vara dOd, satt sin andre son Isak i Wexio skola, der nu

Illustrcradc liandelstcvmei' *).
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Peter var anstalld som iarare. Men denne och Isak ville

hafva full kannedom om Jonas Gde, och sa vandrade de af

efter slutad tcrmin at Kalmar, hvarifran de pa sin efterforsk-

ningsfSrd nu kommit till prosten Bjorn i Arby.

Jonas lat slutligen tala Tid sig, i synnerhct sedan liau fatt

Tisshet om, att brodern verkligen var intagen i "Wexio" skola.

Foljande morgon stod ban fardig att med Peter och Isak

antrada hemfarden. Nar de togo afsked af prosten BjOrn,

fattade denne Jonas' band och sade:

»Tordc handa, att jag syncs dig hafva varit en

Strang husbondc, men jag har bandlat efter basta Tctt.

GlOm, om du kan, master Magnus Lunonis, och Gud vare

mod dig!"

Dermed tryckte han i gossens hand ett silfvermynt

och vinkade med handen, att de skulle ga.

Petrus Laurentii om-
taladc sedan, att den

starkc och hetlefradc pro-

sten en dag kommit in

till master Masse och sa

grundligen klappat om ho-

nom, att han pa flere vec-

kors tid derefter icke vagat

se at den gyllene boken.

Thara Netto
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IV.

Rostocker-Mtudenfen.

Vid stranden af Kj5s-

sjSn, som ligger strax sS-

der ora Angelstads byrka,

gingo tio ar efter nyss

beskrifna tilldragelser en
yngling och en flicba. Yng-
lingen var Jonas Rotho-
vius, sasom han nu kallade

sig efter namnet pa sjon,

vid hvilken fadernestu-

gan lag.

Han hade efter ater-

komsten till hemmct foljt

Petrus Laurentii ocb bro-

dern till Wexid och der

fortsatt sin skolgSng, men
atervandt till Kalmar, se-

dan han kommit under
fund med, att man i sjelfva

verket larde sig mera der.

Hvad riset bctraffar, sa
svangdes det lika flinkt

pa bida stailena, Brodern
Isak fOljde da med. Snart

fingo emellertid broderna
hOra, att i Linkdping fun-

nos anda battre iarare,

hvarfOr de begafvo sig dit

Har blefvo de snart for

sin flit, sitt allvar ocli sina goda hufvuden uppmarksammade
af lararne, och foniamligast af den fflrtrfiffligo lararen i be-

breiska och fysik, Laurentius Birgeri, som sedan blef kyrko-
herde i Kalmar. Denne drog afven, sa mycket han kunde,
fflrsorg om de fattige djeknarncs framtid.

Han ftirordadc pa det Tarmaste Jonas hos biskopen i

WexiO och hos den ansedde haradsprosten Petrus Magui i

Angelstad, och desse iitogo sig ocksa den hoppgifvande yng-

lingen och satte honom i stand att kunna bcsOka universitetet

i Rostock. Isak deremot erhOll understood ffir att fortsatta

sina studier i Upsala. Han hade under dagens lopp antradt

sin Tandring, och Jonas skulle dagen dcrpa Tandra till Kalmar,
lor att derifran pa nSgot fartyg fortsatta resan till Rostock.

Nu gick han tyst vid stranden af sjon, som l§g sa spe-

gelblank framfdr lionom, liksom en bild af den jemna strSt,

TJiara Netto
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hvarpi bans Ode vikit in. Fjerrau frin andra sidan sjon
hordes en vallgosse sjunga sin visa. Ack, huru lifligt vaknade
icke minnena dervid och rullade upp sig, tafla efter tafla,

vfickande i sjftlcn kftnslor af innerlig tacksamhet fOr det fOr-

flntna och ett fast hopp for det kommande.
Han stannade for att kunna hOra de valkanda tonerna af

vallgossens visa, hvilka dogo bort i fjerran fit Annestad till,

der han tycktc sig se den vftldige master JOrgen sti med
utslrackta armar och valsignelsen pi lappama. Hjertat blef

s§, varmt, kftnsloma strommade si rika — hvera kunde vara

lyckligare an han?

»(iud vaisigne din fader, Svenborg!" sade ban och fat-

tade flickans hand.

Hon log si bjertegodt, och sag sa lycklig ut afven

hon, nar lion sag upp pa den hOgvaxte ynglingen med det

fromma och dock si allvarliga anletet. Hon visste hon,
hvad ingen mer fin fadern

visste, att lion varit den,

som lagt sig ut ftr den
fattige bondgossen, nar
brefvet frin Laurentiua

Birgeri kom, och att fa-

dern lat sig beveka af

hennes bOner m&hfinda
mera itn af den lfirde

Lanrentii bref. Hvad som
iter frin fOrsta stunden

stflmt henne si varmt for

Jonas visste hon icke sjclf.

Men hon tankte pa det

arliga och goda folket i

Hederstorpet, huru de

bundit hela sitt hopp och
sin lycka i delta lifvet

vid sonerna, och hcunes
goda hjerta, som uppen-
barade sig i hela hennes
vasen, gjorde dot tilMien-

nes hOgsta frOjd att se

andra lyckliga. Derfor
nickade hon ocksa sa

hjcrtevarmf it Persmora
pi kyrkvallen, sOndagen
efter sedan fadern skrifvit

till LinkOping och gifvit

sitt lOfte att hjelpa Jonas,

och sedan hjelpte hon
Persmora att grata i

giadje. Nu stod studen-

t«n fardig att draga bort
till frfimmande land, och
vore den gode Guden
med honom i hans ar-

bete, sa skulle han nog
en gang komma tillbaka

med heder och kunna
gOra en god gerning, der han en gang blef satt alt verka.

Si bundos afven i hennes sinne forntid och framtid

lillsammans.

"Gud vare med dig sjclf, Jonas!" svarade hon och lick

tirarna i Ogonen.

Si gingo de stigen fram till prestgarden. Men manga
ord vexlades icke mellan dcm. Nar de kommo till grinden,

som fOrde in pi garden, skulle Jonas vika af pa vagen till

Hederstorp. Hftr fattade han iter Svenborgs hand och sag
lange pi henne, som ora han velat saga nSgot, hvilket dock
icke blef sagdt.

»Mr jag en gang kommer tillbaka, Svenborg", sade han
slutligen, men darrade markbart pi milet.

»Sag ut», uppmanade Svenborg. »Hvad vill da suga!"

Men Jonas kunde andi ej fi fram hvad han ville saga.

Han tryckte blott hirdt hennes hand.

I llustrcradc liandelsteriner.
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«Mitte Gud gOra dig lycklig, Svenborg!" utbrast han

slutligen, ocli si skyndade han bort pi vagen it Hederstorp.

Modem stod i dOrren nar han kom. Hon sag genast,

hum upprOrd sonen var, och hon spordc honom vfinligt

derom. Till slnt hade hon allt klart for sig. Sonen hade

fattat karlek till den skOna och goda flickan.

»Men ser I, morn, fOrklarade han, »annu bar jag icke

hunnit langt, och oratt vore det att binda henne vid mig,

innan jag vet, huru jag kan motsvara hennes faders godhct!*

Den gamla kunde vaJ icke just fatta det stora i denna

soneos sjelfbeherrskning, men hon bad tyst i sitt hjerta for

sonens vfil.

Nigon tid derefter satt Jonas Kothovius i sin lilla kam-

mare i Rostock, der han bodde hos kOpmannen Caspar.

Afven har gjorde han sig snart bemarkt och vann sina larares

ynneBt. Synnerligen omfattades han med vaivilja af den

gamle David Chytraius,

hvars namn itnjOt det

hOgsta anseendc ej blott

i Tyskland utan afven i de

nordiska Ifinderna. Sar-

skildt satte Sveriges lardc

och statsman honom hogt,

och han blef ofta ridfri-

gad i kyrkliga angelfigen-

heter. Omkring honom
slOto sig vanligen de sven-

ska yngliugar, hvilka kom-

mo Ofver till Kostock for

att studera vid dess uni-

versitet.

Men hade den unge Jo-

nas Rothovius framging i

sina studier, sa hade han

a en annan sida att kam-
pa med vidrigheter, som
bragte honom hardt nara

fortviftan.

Han hade genom sitt

fromma och allvarsamma

vasen sa sminingom till-

vunnit sig den hOgsta, val-

vilja afven af kOpmannen,

hos hvilkcn han bodde,

och denna vaivilja strftckte

sig ofta langre, an att han

som fr&mling kunde mot-

taga densarama. Men di

skrattade den fete kOp-

man Caspar och gnuggade

sina runda hander si

hjertinnerligt fOrnOjd, att

Jonas till slut miste mot-

taga vftlmeningen.

KOpmannen hade en

enda dotter, Gertrud, som
skulle arfva hela hans stora fOrmogenhet. Hon hade till fOljd

deraf minga friare, sig icke heller ilia ut, och var till

lynne och seder, som det tycktes, mild och vanlig, si att

hvarje rik ungersven, som vigade kasta sina Ogon pa henne,

nog v&ntade att blifva lycklig, " om han vunne hennes hand.

Men Gertrud sade nej till alia anbud i den vagen, utan

att nagon egentligen kunde begripa orsaken. Polycarpus

eller, som han vanligen kalladcs, Carpus, en af faderns

medhjelpare, var den ifrigaste och outtrOttligaste att vinna

den rika och vackra Gertruds ja, och han trodde sig till slot

hafva funnit orsaken. Hans tunna lappar drogo sig dervid

till ett illfundigt leende, under det att do ljusgri Ogonen

foro si flinkt frin bandrullen, som han hOll i handen, till

kryddlidan, hvarur en bodpojke vagde upp neglikor, och

frin lidan tillbaka till bandmUen. Kn blixt af inre be-

latcnhet upplyste de dunkla Ogonen, di i detsamma en ung

Tharu JSetto
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man af adel hallning ooh mod ett manligt anlete in-

traddc i bodcn.

Det var studenten Lconhard Kreutzhcim, en aflagsen

frauds till husbondcn och afvenledes en bland friarne, men
han horde till det glada slaget, var fattig ooh tycktes icke

synnerligt bry sitt hufvud mcd hvad ban skulle blifva i verlden.

Man var dcrfdr en medtaflare, som alldeles icke var farlig,

men kundc mcd latthet anvandas sasom verktyg af en sa klok

man som Carpus. Han gjorde sig genast med mycken for-

bindligliet i rost och uppsyn underrattad om, huru bans

busbondes ildle frande befann sig, och det tycktes icke gora

det ringaste intryck pa honoin, alt dennc med pufallando lik-

giltighet for att icke saga rent af forakt motlog nttrycken af

bans vilnlighet.

Det ena ordet gaf cinellertid det andra, ocb snart hade

Carpus den tillfredsstallelsen att fil saga den glade studenten

den verkliga orsaken till bans frandes barda sinnelag. Ifan

forde honoin ut ur boden inat garden, pekadc uppat det lilla

gafvclfonstrct ofverst under takasen och hviskade licit sakta:

"Der sitter den ratte, den ende lyckligeW

Kn flamma tandes i Leonhards blixtrande ogon, och lian

fattado Carpus i armen med en sadan styrka, att denne jem-

rade sig hogt.

"Den svenske^ studenten !« utbrast han, och tigonblicket

derefter var ban forsvunnen.

Carpus drojde en stund qvar ocb strok fornojd sina roda

bander. Han var viss pa sin sak, att det nu skulle blifva

ett nappatag mellan den vildc Lconhard Kreutzheim och den

enfaldige svensken, som atminstone skulle hafva demies for-

svinnaude frSn Hostock till foljd. Ty han kande fullkomligt

sa val den ene som den andre.

Hade den gode Carpus varit mora fallen for att ga raka

vagar, sa bade ban cinellertid icke bchoft aiivanda dctta mo-

del, ty den "enfaldige svensken »» var redan betankt pa att

lemna Rostock och begifva sig till Wittenberg att der full-

borda sina teologiska studier under Lutbers och Melanchtons

eftertradare. Jonas satt fordjupad i lasningen af en stor

foliaut, da ddrren slogs upp, och Leonbard Kreutzhcim in-

stortade, blek af vrede och med ogou som sprutade eld.

»Saa, domine RothoviC", ropade ban, "bar sitter I och

tanker till sist att fa fram do vises sten ur eder arbctsam-

liets glodande degel . . . .»

Jonas sag upp ur sin bok ocb fastc sina fromma, ar-

liga ogon pa sin upprorde kamrat, hvilken fortfor:

»Och sedan kommer rikedomen, menen J, ocb knyter sig

om halsen pi edcr mcd jungfru Gertruds skOna armar."

Nu uppgick ett ljus for Jonas, och bau steg upp samt

rackte med ett mildt lcende kamraten sin hand, sokande for-

klara bonom grandlttsheten af den formodau, som dennc byste.

Och bans tal var sa lugnt och ofvertygande, att eldcn lade

sig i den haftige Leonhards brost. Denne fattade slutligcn

sin kamrats band och yttrade rord:

»Du talar till inig sa karliga ord, som om jag horde min

moder tala .... Jag iilskar Gertrud, hon bar till och med
sagt mig, att nast den, som hon gifvit sitt bjerta, vet hon

ingen, som hon sa hallcr af som mig .... Sa, nu bar jag

sagt det, och nu vet du ock, att du blolt behOfver racka ut

handen for att vinna kiirlek, rikedom och lycka!»

Elt vcmodigt leende sprcd sig ofver Jonas Rothovius' drag.

"Men den lyckan vill jag icke vinnal* sadc ban och

tillade: »F0rtrocnde mot fOrtroendc. Min hag star till en

annan mfl, som bor langt bort barifran i mitt hcmland. Unnar

mig Gud att vinna hemic, sa skall ock jag blifva lyeklig,

bvarom icke, sa . . . ."

»S& . . -V hvad menar du?»
»Sa far jag vara nojd med hvad Gud taokes!*

»Dct hores, att du ar hemma i ett land af cvig sno!"

sade Lconhard eftor en stnnds tystnad.

Samtalet fortsattes Iange, och nar Lconhard slutligcn gick,

sag ban i den misstankte svensken sin basta van.

Denne bade ibljande dagen ett samtal med sa val kopman
Caspar, som med Gertrnd. Kopmannen mnlnade,och Gertrud

smalte i tarar, men den rcdlige gubben slot den unge mannen

till sitt brdst och bad Gud valsigna honom, ty det visste ban

val, att han skulle hafva blifvit den lyckligaste menniska, om
det sa varit Herrans vilja, att han fatt kalla den redlige

svensken sin son. Hans arende var att taga afsked, ty kflp-

mannen sknlle i dagarna resa bort, och Jonas ville ej for-

droja sin afresa till hans aterkomst. Hvad som framkallat

rorelsen bos bade fader och dotter var det yttrandet, att Jo-

nas hoppades snart kunna atcrvanda bom till sitt land igen,

der nagon vantadc bonom, som stiindigt lefde i bans tankar.

Kopman Caspar fragade da, hvem denna nagon var, och Jonas

namde Svenborgs namn.

Ttedan samma dag for kopmannen med sin dotter. Jonas

vantade Wott pa penningar hemifran, och**sa fort dessa kommo,
betalade han hvad ban var skyldig till Caspar och vandrade

bort fran Rostock sOderut pa viigen till Wittenberg. Leouhard

Kreutzheim foljdo bonom ett godt stycke, ocb nar de skildes

at, sadc ban:

"Jag vill gifva dig ett loftc, och ma Gud strafla mig,

om jag brytor det. Jag vill blifva en man, jag ock! Om
jag sasom du kan vandra det godas vag, afven om Hcrren

skulle forneka mig att vinna Gertrud, det vet jag icke, men det

lofvar jag, och bOrc Gud mitt lofte, jag vill blifva en man!"
Denned skildes de.
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det p& elfvahundra-talet genom vidstraokta handels-

fOrbindelser hastigt npiiblomstrande och redan under

nastfoljande arhundrade mycket rika, maktiga, af

frammandc nationcr lifligt besokta Visby visade sig tidigt

andlig odling och skon byggnadskonst i jemnbredd med timligt

viilstand. Medeltidens alia bildnings- och valgOrenbetsanstalter

funno i denna stad, liksom pa Gotland i allmanhet, en tack-

sam jordman, och omfattades der, under landets storlietstid,

med frikostig huldhet. Dcrom vittnar, hvad Visby angSr, den
ftfrvanande mangden af fdrsamlingskyrkor, som med stor

kostnad ocb prakt uppfordes dels af infodda, dels af tyska,

ryska, liflandska och nederlandska kOpman, och som iuvigdes

till Frixlsarens, Jungfrn Marias och belgonens ara; — derom
vittnar mangden af kloster med egna kyrkor, skolor, bok-

samlingar och tradgardar; — vidare: stiftandet af Helgeands-

bus eller hospitaler, med lakemedel for de sjuka, lifsmedel

fdr dc hungrande ocb hcrbergen for behOfvande pilgrimer ocb
andra framlingar, samt med sjalavard i cgna kyrkor for alia

sina olika slags "gaster»; — ocb slutligen: mangden af Gilles-

hus mcd religicisa fester, undervisning och ffirtroliga samqvam. —
Vi skola hfir beratla om en af dc fornamsta kloster-

stiftelserna i den gotlandska staden.

Dominikmierne — ocksa kallade PrediltarebrOder, Tiggare-

munkar ocb Svartbrflder — kommo, nagot fiire medlet af

tolfhundra-talet, frfin England till Visby. Aret, da de anlande,

ar icke bckant. Denna af kastilianarcn Dominicus de Guzman
ar 1215 stiftade munk-orden utbrcdde sig med otrolig bastlg-

het. Redan 1222 upptradde dominikancr i Sverige, och ned-

sattc sig fOrst i Sigtuna. F5re 1243 voro de cmellertid i

Visby bosattc och i full vcrksamhet, ty af nyss namda ar

finncs ett bref fran pafven Innocentius IV till priorn ocb

broderna af Predikare-orden dcrstades, i hvilket han anbefallde

dem, att predika korstag mot bedningarna i Lifland och

Preusscn: de, som antogo korset och gjorde ett ars krigstjenst,

skulle f& atnjuta samma fdrmancr, som korsfararnc till det

Heliga landet.
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t-t varens timslag knapper

Alltre'n i fjerran hors

Och bort till Rysslands stepper

Af vestan vintern kflrs.

Har svenska solen biter

Far drifvan prOfva p&:

Ur vftgcn, moskoviter!

Friskt mod, I — sippor bla!

Och ater ar det ljufva

AH verldens envSldsraakt.

Till skanks fSr h'varje tufva

Kn nyfiidd blomsterprakt.

Och minsta gras ffirklara

Att det fir l&ngt till hOst,

Och rymdens liirkor svara

Pa larkan i mitt brGst!

Jag blir ett barn, far lyfta

Mig fri ur vinterns ok.

Ett bo mig gcr hvar klyfta,

Hvar ang en bilderbok.

Konvaljerna pa renen
Bli malct fOr min stig.

Den svajande syrcnen

Slar ut sin plym for mig.

Jag lyss till dansmusiken

Af bOljor kring ett nSs

Utmcd den lugna \ikcn,

Som kysser doftfullt gras.

Bli fjardcns vindar svara,

Just dit min bat tar sprang,

Och hvila far min ara

Och eko far min sang!

Nog vet hvart barr i skogen

Hvem hflgst jag haller kar,

Hvar vag nog vet hur trogen

Mitt hjcrtas hem jag ar.

Dock fins ej stund i lifvet

Sa outsagligt skfin

Som varens tecken, gifvet

Pa nytt till karleks b5n.

Ilur ljuft att falla nedcr

Vid fjerran Mockors sang

Bland djupa skogens leder

Vid svala kalians sprSng,

Nar vestan lyfter vingen

Och molnet dclar sig,

Och hviska, stord af ingen:

Mitt land, jag aMskar dig!

-A»xel Oxenstjernas lilrare.

Berattelse af C. Geoi'a Starb&ek.

V.

^arpus var fortjust Men ftirtjusningen varade tyvarr

icke lange. llusbonden hade knappt hunnit hem, ftirr

an det forsta ord, som Carpus horde fran Gertruds

lfippar, rOrde den fdrdOmda svensken, och nar ban nagon tid

derefter ater yagade sig fram med sitt frieri, blef ban lika tvUrt

afvisad som nagonsin f5rut. Han brann af gramelse. Si val

svensken som Gertrud skullc erfara bans hamd. Hans bjerna

hade ocksa snart spunnit fardig den trad, hvarmed ban boppades
kunna snarja den ene och till slut knyta sin lyckas valknut

med afseende p& den andnu Sedan han en dag genomgatt

atskilb'ga af husbondens rfikenskaper, fann han nodvandigketen

af en resa till Wittenberg, och husbonden fann det ock. Det

var fraga om indrifvandet af nagra gamla fordringar.

Jonas bade en dag nyss kommit hem fr&n en af profes-

sor Uungii fOreiaspingar, da han Ofverraskades af ett alldeles

ovSntadt besdk. Det var Carpus, som v&nlig och odmjuk steg

genom dorren in i hans rum. Pa fragan hvad som vSllade

bes&ket, antog Carpus sin allra vanligaste uppsyn och fram-

lenonade en rakning. Den npptog en mSngd utgifter, som

kOpman Caspar baft for bans skull, men som han afven

nOdgat bonom att betrakta som vangafvor och aldrig mera

tala om. Summan var icke obetydlig, och f&r Jonas omojlig

Sy. Fam.-JouxD, 1876. 17,
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alt kunna astadkomma. Han forvanades och bad om en for-

klaring.

En sadan kunde Carpus icke gifva. Sknlden var ftrligt

utdragen ur kbpman Caspars bOcker, och han utforde blott

sin herres befallning.

»Jag eger dock nu inga penningar», forklarade Jonas.

Carpus kunde knappt dSlja den gladjc, som detta svar

fororsakade honom, men han sade med den ljufvaste rSst,

att till morgondagen kunde han med nOje lemna anstfind, men
da skulle han resa, och d& maste han hafva penningarna, ty

utan dem vagade han icke tr&da infOr sin str&nga herre.

Derp& bugade han sig och gick.

FOrg&fvcs sokte Jonas utgrunda, hvad som vfillat denna
markeliga fflrftndring hos den vfilvillige kdpman Caspar. Hade
han fatt fid pfi sig att skrifva till honom, skulle han hafva

gjort det, huru myckct fin bans stolthct uppreste sig deremot,

men nu maste forklaringen Ofver denna g&ta Iemnas till fram-
tiden. Nu var fragan att skafla penningar. Men det var en

gata, som var fullkomligt lika svarlost. Huru Jonas an an-

strilngde sin hjerna, s& var det lika om6jligt
n
for honom att

finna, hvarest en sadan summa skulle togas. Atskilliga sven-

skar vistades val vid nniversitctet, och han besokte dem alia,

men iugen knnde hjelpa. D& tog han dristigheten till sig och
gick upp till professor Rungius. Nej, icke heller han knnde.

En annan af professorerna var icke hemma. Alldeles fOrtviflad

atervttude den stackars unge mannen till sin ensliga bostad.

Om natten kunde han knappt fa en blund i sina ogon.

Fflrst frara mot morgonen somnade han in, och i drommen
fortsattes plSgandet. Han tyckte sig sta framfor ctt berg,

som oraarkligt flyttade sig framat och ofelbart skulle krossa

honom ntan att han hade fdrmaga att komraa undan. Men
pICtsligt blixtrade det bakom bergets hjessa och i ett haf af

ljus sag han Lutkers skepnad, som slrackte ut handen och
sade: «Har star jag och kan icke annorlunda! Gud hjelpe mig,

amen!"

Driimraen var s& lefvaudc, att Jonas vaknaile och sprang
upp. Men vid tanfecn pa, huru mycket den store mannen
insist lida och fordraga, fOrefolI honom den smarta, som han
sjelf led, sa ringa, att han atervann lugn och jemuvigt i sin

sjai. Annn pa morgonen ville han besOka den professor,

som han foregaende dag forgafves sflkt, och kunde ej heller han
hjelpa, sa finge allt gfi sasom Herrcn bcslutat.

Men professorn kunde icke. Det var ett hardt slag och
satte den unge stndentens sjalsstyrka pa ett hardt prof. Den
kraft, som till fflljd af drommen genomstrommat honom, bOrjade
svika, och han tankte ett dgonblick pa att fly. Da gick hans
vag fOrbi slottskyrkan. Hans oga Ofverfor ofrivilligt kyrko-
dorren, der iMber en gang uppspikade sina 95 theser.

Framfflr dtfrrcn stod en yngling, som noga betraklade
densamma, liksom om han ville se h&len efter de spikar, hvar-

raed Luthers theser varit fastade. Det var en yngling med
morka lockar, kladd som en adling, sannolikt nfigon nyss an-

land resande, som i den tidiga morgontimmen ville betrakta

stadens markvardigheter.

Annu hade Jonas en timme pH sig, innan han skulle

traffa Carpus, och afven han drogs liksom af en inre maning
in i templet. Derinno hvilade Luther och hans van Melanch-
ton. Vid dcras grafvar ville Jonas annu en gang genom-
lefva sin drom och hora i sitt hjerU Luthers om kraft och
tidmjukt sinno vittnande ord pa det stora mOtet i "Worms.
Oeh han gick in, och vid Luthers graf stannade han, och
der stod han, utan att tanka p& den flyende tiden och' det
Ode, som nu v&ntado honom. PlGtsIigt afbrOts han af en
man, som rackte honom den af Carpus dagen forut f&revEsade

rakningen.

»XJnge man», sade han, "denna rakning ra&sten I betala,

for sa vidt som icke nagot ilnnn varre skall ske!»
Jonas rycktes upp ur sin drOm och stirrade p& mannen,

som var en af akademiens rattstjenare.

"Min van», svarade han, sedan han hemtat sig, "jag vill

visst betala, men jag hoppas, att den godc kopraannen gifver

mig nagot anstfind, ty nu kan jag icke.«

"Det vore att val.mycket rikna pS. kQpman Caspars god-

het", atertog mannen. »Han anklagar eder for stold . . . ."

"St&ld!* ropade Jonas med en rost, som tillrackligt

fOrraddc bade hans Sfverraskning och hans harm.

»Ja, st61d», fortsatte rattstjenaren, »och det ar endast

kiipman Caspars godhet, som later saken falla, om I med
penningar ersatter, hvad I hafven pa oarligt satt atkommit."

Delta ofvergicb allt hvad den fattige studenten kunnat

tanka. Dot var val klart, att ban infer ratta skulle kunna
fria sig fran den forfarliga anklagelsen, men redan det, att

hafva varit anklagad for ett sadant brott, var tillrackligt att

alldeles forkrossa honom.

"Penningar hafver jag icke», var det enda han kunde

framstamma.

»SS, f<ilj mig da, Jonas Rothovius!" yttrade den ohlidke-

lige rattstjenaren.

1 detta dgonblick framtradde ynglingen, som Jonas sett

frarafiJr kyrkdOrren. Hans hallning var si ftdel och hans

blick sa Oppen och genomtrangande.

»Jag kaimer eder pS, eder brodcr", sade han till Jonas,

"Och jag vill hetala de penningar, hvarom hftr ar Mga!"
"Och hvem aren dR I?" sporde rattstjenaren.

«Mitt namn ar Axel Gustafsson, och denne raannens

broder ftr min prieceptor. Gif mig blott tid alt ga hem och

hemta min preceptor, sa skolen I hafva penningarna i handen.

Jag.bor har strax bredvid.»

Jonas visste icke om han horde ratt. Men ratlstjenarcn,

som icke hade nSgot att im-anda mot forslaget, lat den unge

herrcn g& och lofvadc att vanta honom, och det drfijde icke

langc, forr an sfi val han som hans pra?ceptor infunno sig.

»Jonas!" ropade den senare, och stflrtade fram mot
brodren, som han slot i sina armar.

VI.

Mii^tci* Jorgen? spiVlom.

SSlunda mOttcs brQderna fran den aflagsna smalands-

bygden vid Luthers graf. Isak hade studerat i Upsala och

der af fru Darbro Axelsdotter Bjelkc blifvit antagen till la-

rare fftr henncs sOncr Axel och Gabriel Oxensljerna, med
hvilka ban detta ar 151>8 antradt rcsan till Tyskland.

Nu blcf det en lid af idel frojd, och arbetet gick med
fordubhlad fart. Efter ett par ar hemkallades Isak, att hlifva

hertig Carls hofprcdikant i NykOping, och dS fick Jonas f5r-

troendet att hlifva brOderna Oxenstjernas Ifirare, med hvilka

han fortfarande vistades i Wittenberg och sedan gjordc resor

i Ofra Tyskland, Schwaben oeh Schweiz. Harunder befastes

allt mera vanskapen och fOrtroendet mcllan larare och lar-

jungar, och hvad sadant hade att betyda, inser mau latt, da

man besinnar, att denne Axel blef Gustaf II Adolfs van och

den yppersta man i Sveriges rike, for att icke saga i Europa,

p& sin tid. Ar 1602 §,tervande broderna Oxenstjerna hem,

men Jonas Itothovius qvardrOjde annu ett par ar. PS genom-

resan i Wittenberg besiikte han ater Luthers graf. liar mdtte

han Leonhard Kreutzheim, som nu var gift med Gertrud och

redan skaffat sig ett namn s&som lakare. Han hade liallit

det lOfte, som han gaf sin van vid afskedet, och Gud hade

icke satt honom pa det harda profvet att g3, miste om sin

Gertrud.

Jonas kande sig nSgot besvarad, ty han kunde icke

gleimma kflpmau Caspars oadla beteende. Men han sade det

rent ut till vanncn, hvilken dervid upptandes af harm, fullt

ut lika myckct som han sjelf.

"Carpus var i alia sina dagar en led hedragare", sade

han, "ty om detta vet min svarfader intct, Carpus hade kommit

hem fran sin Wittenbergsresa makta fOrgrymmad, och han

bade fortsatt i samma riktning. Han ville bringa sin hus-

bonde till tiggarstafven, f5r att sedan kunna upptr&da som
raddare och da kunna tilltvinga sig Gertruds hand. Men
bedrageriet hade upptackts. Han hade med skam och nesa

blifvit afskedad och sedan framslilpat sitt lif i elandc saint

slutligen blifvit for stOld straffad till lifvet i Hamburg.
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Men Lconhard siappte icke Jonas forr an ban lofvat

att taga atervagen orVer Rostock, dit de bada fdljdes St
Giadjen hos kOpman Caspar var stor. Gertrud rodnade ocb

gret fimsom, men slot sig karleksfuUt till sin Ijeonhard,

och gubben Caspar nOdgade Jonas att mottaga en dyrbar

gafva sasom minne af sig och Gertrud, en gafva, hvilken i

varde vida Cfversteg den summa, som Jonas fatt utbetala

till Carpus.

"Till Svenborg!" sade han leende, dk ban tryckte handen

till afsked.

»Ja, Svenborg!* Hjerlat klappade bugt i den alervan-

dando magisterns barm, da han sag sitt hemlands berg upp-

dyka i fjerran och tankte pa, hum allt der kunnat furandras

under hans franvaro.

Till foraldrarnas stuga vid Rotsjfln gick hans fflrsta stig.

Gubben Borje satt och slojdade och modren satt med en

stickstrumpa i handen, da han tradde Ofver trOskeln. De
voro sig lika, och aldcrn tycktes foga hafva bOjt dero, fast

deras hufvuden voro hvita. De sago upp vid hans intrade,

men kande kuappt igen honom.

»Jonas!" ropade slutligen modren och steg upp, och

fadren upprcpade: »Jonas!"

Deras sj&lafrOjd behOfde for Ofrigt icke mycket af ord

ellcr athafvor. Men modrens <Jga simmade i tarar och fadren

lade bort sitt arbcte for att med mera uppmarksamhet kunna

hora den bemkomnc sonens berattelser om siua farder och

hvad han upplefvat i frammande land. Och nar han slutligen

omtalade for dem, att biskopen i "YVexio" ville hafva honom
till kyrkoherde i Angclstad, eftcr nu prosten Petrus vore

makta gammal och svag, d& rUcktc fadren handen at modren,

nickade och sade:

»S& bar Herrcn i sin godhet hurt vara boner, mor!»

hvarpa bau tillade; »Kom hit, pojke, ty du ar vard ctt arligt

tack af fader och moder ocb deras hjertans vaisignelse!"

Svenborg var sig lik. Det sades att hon haft en en-

Iragen friare i den rike kronofogden, och modren visste ft>r-

talja fflr sonen, att Svenborg sagt uej och att hon annu van-

tade pi honom, fast kronofogden med sakcrhct hade sig bekant,

att Jonas var dOd. Svenborg hade slutligen begart ctt ars

betanketid, och det var vftl nu vid lag tiliandalupct, sa att

tankte sonen fortfarande pa Svenborg, s& kommc han nu ratt

i grefvens tid.

Redan samma qv&ll hade Jonas velat begifva sig till

prestgardeu, men maste dock gifva sig till tals, ehuru natten

syntes honom mer an tillbclrligt lang. Tidigt pa morgonen

vandradc hau emellertid den valkanda stigen flfver ljuDgen bort

till Angelstads prestgard.

Det var en herrlig varmorgon med ljumma vindar och

fagelsang. Aldrig bade det kants sa fridfullt inom och utom

honom, som denna morgon. Hvarje sten, hvarje blomma,

sjelfva vinden, som smekte hans kind, forefOllo honom sasom

gamla bckanta. Kyrkan stod som smyckad till brud och

speglade sitt anlete i sjdn.

I>& eller JSu'?

> _fc ill valbekanta nejder nyss jag kom,^ Och minuets viudflakt ljuft mitt bjerta smekte,

Forgafves dock mitt Oga sag sig om:
Jag nastan intet fann af allt det, som
Mig fordom gladt och an for hagen lekte.

Nu for ej mer en munter back astad

Med liitta sprang emellan grGna tufvor,

Och inga blommor bOjde siua blad

Och lyssnade som fwrr till hvad han qvad,

Och i hans flfide dracko iuga dufvor.

Hvar fanns det allt, det som i forna dar

Af platsen skapade ett himmelrikc?

Ack, angen nu en npplfljd aker var,

Och backen blifvit — f6rr sa fri och klar

Ett rattframt, smutsigt och prosaiskt dike.

Na, an jag sjelf! Har jag sa belt gatt fri

Frfin samma odlings — samma andrings — oro?

En nyttans mark visst haller pa- att bli

Mitt sinnes blomsterverld: men s8g nSr vi, .

Min barudomstrakt, de lyckligaste voro?
C. P—t.
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Just som ban narmade sig prestgardsgrinden kom ifran

andra sidan en man med styf gang och tillbakadraget hufvud.

Det var den rike fogden, som fdregaende afton kommit till

prestgardeu och gastat dcr flfver natten. Han gick med stolta

later fram at garden till husets ingang.

Jonas gick fOrbi denna grind, fur att gonom en annan,

hvilken fOrde in till tradgarden, sa offlrmarkt komma in till

andra sidan af byggningen ocb om mojligt f& traffa Svenborg.

Men hon befann sig i tradgarden och stod med bufvudet

luta4t mot handen invid ett blommandc kOrsbarstrad. Jonas

staunade, nar han fick sc henne. Alia bans minnen sprungo

fram, alia hans fdrhoppningar under de langa arens forsakelser,

modor och arbeten, och si som de stallt den hulda juogfron

framfOr honom i hans drdmmar, sa stod hon der nu, skOnare an
nagonsin.

"Svenborg!" hviskade han helt sakta.

Men hon hOrde bviskningen och vande sig om, och hon
rodnade som en ros infttr hviskarens uga.

"Minnes du mig?" sporde Jonas och racktc henne handen.

Hon svarade icke, men det sag han val, att hon mindes

honom.

"Sa beder jag dig nu blifva min och fdlja mig genom
lifvet!»

Svenborg svarade intet, men hon lat honom beballa sin

hand, och nar han sedan bad henne folja till den gamla

prosten, sa fbljde hon.

Men gamla Marta, som stod pa afst&nd och sag efter

dem, sade att det sag alldcles ut som_ om de vandrat pa
rosor, sa Ofverlyckliga sago de ut.

Gamla prosten blef som ung pa nytt, vid asynen af den

kare Jonas. Han gaf med innerlig giadje sitt samtycke till

deras giftermal. Men kronofogden erinrade sig plotsligt, att

ban hade ctt vigtigt arende i andra andau af haradet, och

fOrsvann.

Sjelfva midsommardagen tirades brOUopet. Det var tjngo

ar efter den minnesvarda dagen, d& Jonas vid sin faders hand

vandradc till master Jfirgen i Anncstad- Nu voro de narva-

rande, alia do kara, och master Jtirgen fdrrattade vigseln.

Den godc gubben sag sa gcnomlycklig ut, hvar gang

hans blick traffade brudparet, och nar han en gang kom att

sta invid fader BOrje, sade han

:

"Se till, fader Borje, om jag icke sager sannt, att din

son slutar som biskop."

"Det sager I icke fdrsta gangcn», menade fader BOrje.

Och den gamles spadom slog in. Han upplefde det icke

sjelf, icke heller prosten Petrus, som efter ett par Sr dog i

sin svarsons armor, men fader Borje och hans hustru, de
lingo upplefva den dag, da Jonas blef biskop eller, som det

d4 hette, superintendent i Kalmar, afvensom den dagen, da
Isak blef biskop i Abo.

Bada brfiderna hafva lemnat ett kSrt och vfirdadt minne
efter sig, och mcllan dem och deu store Axel Oxenstjerua

varade vanskapen, sa lange de lefde.


